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مستوى معرفة مدرسي العموم الصناعية ومدرساتها في االعداديات الصناعية
لبعض مفاهيم القياس والتقويم
Level of teacher of industrial science knowledge in
industrial preparatories for some concepts of
measurement and Evalution

م.م مدحت نوري جميل الطائي
مديرية تربية ديالى
قسم التعميم المهني
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ممخص البحث
تمثمت مشكمة البحث الحالي في االجابة عف التساؤؿ اآلتي :
ىؿ إف مستوى استيعاب مدرسي العموـ الصناعية ومدرساتيا لبعض مفاىيـ
القياس والتقويـ يرتقي الى المستوى المقبوؿ تربويا ( )%60؟ وىؿ اف ىذا البحث
الحالي يتاثر بمتغيرات معينة ؟
ويستمد البحث الحالي اىميتو مف اىمية التربية واىمية اعداد معمـ العموـ
الصناعية ومادة العموـ الصناعية .
ويستيدؼ البحث الى تحقيؽ االىداؼ اآلتية :
-1التعرؼ عمى مستوى معرفة مدرسي العموـ الصناعية ومدرسات لمفاىيـ القياس
والتقويـ ومقارنة ذلؾ المستوى بالمستوى المقبوؿ تربويا (.)%60
-2التعرؼ عمى مستوى معرفة معممي ومعممات العموـ الصناعية لمفاىيـ القياس
والتقويـ ومقارنة ذلؾ المستوى بالمستوى المقبوؿ تربويا (.)%60
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-3معرفة داللة الفروؽ في مستوى معرفة مدرسي ومدرسات العموـ الصناعية
ومستوى معرفة معممي ومعممات العموـ الصناعية لمفاىيـ القياس والتقويـ .
-4معرفة داللة الفروؽ في مستوى معر فة مدرسي ومدرسات العموـ الصناعية
لمفاىيـ القياس والتقويـ تبعا لمتغيرات ( الجنس  ,عدد سنوات الخدمة  ,عدد الدورات
).
-5معرفة داللة الفروؽ في مستوى معرفة معممي ومعممات العموـ الصناعية لمفاىيـ
القياس والتقويـ تبعا لمتغيرات (الجنس  ,عدد سنوات الخدمة  ,عدد الدورات ).
لقد استخدـ الباحث اداة الختبار استيعاب مفاىيـ القياس والتقويـ وقد عرض
اداة االختبارعمى لجنة مف الخبراء والمحكميف  ,وكاف حجـ العينة (  )77تدريسيا
بواقع ( )34مدرس ومدرسة و( ) 21معمـ ومعممة .
وقد توصؿ الباحث في بحثو الى النتائج االتية :
-1اليرتقي استيعاب مدرسي ومدرسات العموـ الصناعية الى المستوى المقبوؿ تربويا
.
-2اليرتقي استيعاب معممي ومعممات العموـ الصناعية الى المستوى المقبوؿ تربويا .
-3التوجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى (  )0.05بيف مستوى استيعاب
مدرسي ومدرسات العموـ الصناعية ومعممي ومعممات العموـ الصناعية .
-4ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة (  )0.05بيف مستوى
استيعاب مدرسي ومدرسات العموـ الصناعية تعزى لمتغيرات ( الجنس  ,سنوات
الخدمة  ,عدد الدورات ).
-5ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى (  )0.05بيف مستوى استيعاب
معممي ومعممات العموـ الصناعية تعزى لمتغيرات( الجنس  ,سنوات الخدمة  ,عدد
الدورات ).
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وقدـ قدـ الباحث بعض التوصيات ىي :

-1ضرورة التركيز في الدورات التطويرية عمى مفاىيـ القياس والتقويـ .
-2ضرورة تعميـ الكادر التدريسي مواصفات االسئمة الجيدة وتغطيتيا الغمب
المستويات المعرفية .
-3اعتبار نتائج النجاح في الدورات التطويرية مف شروط الترقية لمكادر التدريسي.
-4ادخاؿ فكرة التدريس المصغر الذي يعتمد عمى الكفايات الذاتية والمكتسبة .
-5اقامة دورات تطويرية معززة بالحاسوب وببرامج اعداد المعمـ المقتدر .
-6اشراؾ الكادر التدريسي بدورات طرائؽ التدريس .
وقدـ الباحث المقترحات اآلتية :
-1اجراء دراسة مماثمة عمى عينات اخرى وموازنة نتائجيا مع نتائج البحث الحالي .
-2اجراء دراسة عف عالقة االتجاه نحو مادة العموـ الصناعية لدى الطمبة وتحصيميـ
في مادة العموـ الصناعية .
-3اجراء دراسة خاصة ومقننة لتقويـ مناىج اعداد مدرسي ومدرسات العموـ
الصناعية .

المبحث االول
اوال  :مشكمة البحث :
تيدؼ العممية التعميمية الى احداث تغييرات معينة في سموؾ المتعمميف وتربط
ىذه التغيرات بكؿ مجاالت التعمـ الرئيسة في مستوياتيا المختمفة ومعروؼ اف تمؾ
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المجاالت ىي المجاؿ المعرفي والمجاؿ النفسحركي والمجاؿ العاطفي وفي الوقت
الحالي اولت المؤسسات والييئات المشتركة في برامج تطوير التربية العممية اىمية
لعمميات القياس والتقويـ  ,والتقويـ جزء ال يتجزء مف عممية التعميـ نفسيا بؿ يمكننا
القوؿ اف نتائج عممية التقويـ ىي التي توجو الكادر التدريسي نحو اختيار اىداؼ
معينة وتحقيؽ تمؾ االىداؼ عمى مستويات معينة  .والتقويـ احد االركاف االساسية
في بناء المناىج والخطط الدراسية وانو احد مداخؿ تطوير التعميـ  ,فاف نتائج عممية
التقويـ ضرورية لممتعمـ النو بتقويـ ادائو يستطيع اف يحدد مستوى ىذا االداء ثـ
يقارف بيف ىذا المستوى وما يبذؿ مف مجيود االمر الذي يتفؽ مع درجة طموحو ,
وىي كذلؾ ميمة لمكادر التدريسي حتى يستطيع اف يقوـ تحصيؿ تالميذه ومستوياتيـ
العقمية واف يساعدىـ عمى اكتشاؼ انفسيـ مف جية وعمى تحقيؽ اىداؼ التربية
العممية مف جية اخرى  ,وبوجو عاـ فعممية التقويـ كجزء جوىري مف منظومة التربية
ضرورية لمقائميف عمى امر التربية النيا تؤدي الى معرفة الى اي مدى حققت نظـ
التعميـ اىدافيا والى اي مدى تتفؽ النتائج مع ما بذؿ مف جيد وما وجد مف
امكانيات (.النجدي واخروف , 1999 ,ص.)379
وقد الحظ الباحث وجود قصور وجيؿ لدى الكادر التدريسي في المدارس
الصناعية في معرفة مفاىيـ القياس والتقويـ فانعكس ىذا القصور والجيؿ بصورة
سمبية عمى مستوى التدريس والتحصيؿ  ,وانطالقا مف رغبة الباحث في المشاركة
اليجاد حموؿ ليذه المشكمة والوقوؼ عمى بعض اسبابيا فقد سعى بالبحث في
مستوى معرفة مدرسي ومدرسات مادة العموـ الصناعية في االعداديات الصناعية في
محافظة ديالى لبعض مفاىيـ القياس والتقويـ وىؿ اف مستوى المعرفة يرتقي الى
المستوى المقبوؿ تربويا (  )%60وىؿ اف ىذا المستوى لو عالقة بمتغيرات الجنس
وسنوات الخدمة وعدد الدورات والتحصيؿ الدراسي  .إف أي مشكمة تعميمية تربوية
نابعة مف الفرؽ الحاصؿ بيف ماىو مطموب مف خالؿ وضع االىداؼ وبيف ما
يتحقؽ مف ىذه االىداؼ في جميع المجاالت التربوية والتعميمية  .واف ىذا الخمؿ
واالنحراؼ في التطبيؽ عف االىداؼ المرسومة لمعممية التربوية والتعميمية ىي
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المشكمة التي يحاوؿ الباحثوف معالجتيا مف خالؿ بحوثيـ  ,ولدى الباحث احساس
بوجود ىذا الخمؿ واالنحراؼ  ,اذ ىناؾ تقصير واضح مف قبؿ المؤسسات التربوية
في صياغة الشروط والمعايير العممية الواجب توفرىا في االختبار التحصيمي
والعممية التقويمية مف صدؽ وثبات وموضوعية وسيولة وشمولية  ,لذا يأمؿ الباحث
اف يساىـ في سد ثغرة في مجاؿ البحوث التربوية يفيد المختصيف في ىذا المجاؿ .
ثانيا  :أهمية البحث :
يستمد البحث الحالي اىميتو مف اىمية التربية والتعميـ اوال ومف اىمية التعميـ
الصناعي ومادة العموـ الصناعية ثانيا ومف اىمية القياس والتقويـ ثالثا  ,حيث تؤكد
المجتمعات البشرية الحديثة عمى اىمية التربية والتعميـ ودورىا في دفع عجمة التقدـ
وتعدىا قنطرة العبور نحو التنمية
وترى فييا وسيمة الستثمار الطاقات العاممة
ّ
االجتماعية واالقتصدية (.عبد الموجود,1974,ص.)1
وتحتؿ التربية مرك از ميما في بناء االنساف وتكوينو لمواجية الظروؼ
والعوامؿ البيئية فمذلؾ وجب عمى التربية اف تتطور وتتجدد باستمرار مف حيث
اىدافيا ومحتواىا وطرائقيا اخذا بنظر االعتبار التحوالت المستمرة التي يفرضيا
منطؽ العصر الذي نعيش فيو  (.الحسيني ,1995 ,ص .)10والتربية عممية
مخططة ومقصودة تيدؼ الى احداث تغيرات ايجابية في سموؾ المتعمـ وتفكيره
ووجدانو وفي التربية العممية وتدريس العموـ نحف بحاجة الى صياغة المتعمـ وجعمو
فردا مستقال واعيا ناقدا مقوما ميتما ذا حساسية مسؤوال مباد ار غير خامؿ ذا تخيؿ
وخياؿ واسع لمواجية القرف الحادي والعشريف بمتطمباتو وتحدياتو المستقبمية وفي
عصر العموـ والتكنولوجيا تشيد التربية العممية وتدريس العموـ اىتماما كبي ار وتطوي ار
مستم ار نحو االفضؿ لمواكبة خصائص العصر العممي والتقني ( زيتوف,
,1994ص. )7
وتتفؽ التربية مع التعميـ الصناعي في مساعدة الفرد عمى ادراؾ وتنمية الذات
في ميداف العمؿ والدراسة بما يتوافؽ مع االمكانيات الشخصية لمفرد والظروؼ
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المحيطة بو وفمسفتو في الحياة فغالبا ماتكوف االىداؼ التربوية ىي الخطوة االولى
لمتعميـ الصناعي  ,وحاجة ىذا التعميـ الى التوجييات التربوية باستمرار جعميا عمى
ترابط وتداخؿ وثيؽ وعميؽ في كثير مف الجوانب (ىنا,1980,ص )51ويشيد تعميـ
العموـ في وقتنا الحاضر وعمى المستوى العالمي تطو ار جذريا مف اجؿ مواكبة روح
العصر يستمد ىذا التطور اصولو مف طبيعة العمـ ذاتو فالعمـ لو تركيبو الخاص
الذي يميزه مف مجاالت المعرفة المنظمة االخرى وجوىر ىذا التركيب يظير في
مادة العموـ والطرائؽ التي يستخدميا العمماء في الوصوؿ الييا  (.عطا اهلل
,2010,ص.)10والتعميـ الصناعي يتميز في ىدفو ووظيفتو مف التعميـ العاـ ولو
انيما يشتركاف في اىداؼ عامة  ,اال اف لكؿ منيا اىدافو الخاصة اذ ييدؼ التعميـ
الصناعي الى اعداد الصناع والفنينيف بمختمؼ مستوياتيـ الذيف يحترفوف الميف
الصناعية الحديثة المتنوعة في مختمؼ المجاالت الصناعية  ,فيو يختمؼ بطابعو
عف التعميـ العاـ مف حيث المتطمبات والمباني والتجييزات واالدوات والمعينات
لمتعميـ  ,كذلؾ فاف عممية التقويـ تتميز في التعميـ الصناعي فيي تشمؿ سائر
جوانب العممية التعميمية ووسائميا بحيث تتضمف تقويـ الطالب والمنيج والتدريبات
العممية واالدارة المدرسية والمباني والتجييزات والنشاط المدرسي  .........الخ وكذلؾ
عمميات متابعة خريجي المدارس الصناعية كجزء مف عمميات التقويـ مع تاكيد الربط
بيف المؤسسات التعميمية ومؤسسات العمؿ واالنتاج (نصحي,ص.)84
وعمى الرغـ مف اف نجاح عممية تدريس العموـ تتوقؼ عمى كثير مف العوامؿ
اال اف المختصيف في التربية العممية يؤكدوف عمى اف معمـ ومدرس العموـ ىو حجر
الزاوية في العممية التربوية والمفتاح الرئيس في العممية التعميمية كميا  .فاحسف
المناىج والكتب والمقررات والنشاطات والبرامج المدرسية عمى اىميتيا قد ال تحقؽ
اىدافيا ما لـ يكف معمـ او مدرس العموـ جيد االعداد ومتمي از ذا كفايات تعميمية
عالية يترجميا الى واقع او سموؾ او خبرات تعميمية لدى طالبو فيتفاعؿ معيـ
وييذب شخصياتيـ ويصقؿ خبراتيـ ويوسع مفاىييـ ومداركيـ وينمي انماط تفكيرىـ
وقدراتيـ العقمية واف معمـ ومدرس العموـ الجيد الممـ يمكف اف يعوض اي نقص او
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تقصير محتمؿ في المناىج والكتب والنشاطات وغيرىا ,ولضماف االعداد الجيد يقترح
روتمج (  )Rutledgeبعض االعتبارات االساسية التي ينبغي توفرىا في برامج اعداد
معمـ او مدرس العموـ وىي اف :
-1يمتمؾ معمـ العموـ العمؽ والشموؿ في موضوع مادة العموـ .
-2يدرؾ تأريخ العمـ وفمسفتو وطبيعة العمـ وبنيتو ويكوف االعداد العممي مناسبا
لممرحمة التعميمية التي سيدرس فييا المعمـ .
-3يشتمؿ االعداد عمى خبرات تعميمية في طرؽ البحث واالستقصاء العممي ويدرب
عمى طرؽ واساليب تدريس العموـ .
-4يمتمؾ المعمـ القدرة واالستعداد االكاديمي في وسائؿ االتصاؿ المختمفة .
-5يدرؾ تأريخ التربية وفمسفتيا وتكوف لديو خمفية مناسبة في العموـ التربوية بشكؿ
عاـ .
-6يتابع برامج التطور والنمو الميني المستمر ( .زيتوف ,1989 ,ص.)221
يعد ضرورة ممحة اذ يستيدؼ تنمية شخصيتو
والنمو الميني لمعمـ العموـ ّ
وتطوير قدراتو وكفاياتو التعميمية التي ترتبط بادواره ومسؤولياتو التعميمية واالدارية
المساندة لعمميات التعمـ ومجاالت النمو لمعمـ العموـ ىي :
-1المعمومات والمعارؼ والكفايات التعميمية التي يتضمنيا التحصيؿ العممي لمعمـ
العموـ مف المصادر المختمفة .
-2الكفايات الميارية والتدريسية التي يحتاجيا معمـ العموـ لتحقيؽ االداء المؤثر
والفعاؿ .
-3القيـ واالتجاىات واالخالؽ المتصمة بمينة التعميـ والتي تشكؿ بمجموعيا سمة
االلتزاـ بالمينة واالنتماء الييا (.النجدي واخروف ,1999,ص.)112
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ثالثا :اهداف البحث :
ييدؼ البحث الحالي الى :

-1التعرؼ عمى مستوى معرفة مدرسي العموـ الصناعية ومدرساتيا في محافظة
ديالى لمفاىيـ القياس والتقويـ ومقارنة ذلؾ المستوى بالمستوى المقبوؿ تربويا
(.)%60
-2التعرؼ عمى مستوى معرفة معممي العموـ الصناعية ومعمماتيا في محافظة ديالى
لمفاىيـ القياس والتقويـ ومقارنة ذلؾ المستوى بالمستوى المقبوؿ تربويا (.)%60
-3االجابة عف السؤاؿ اآلتي:التوجد فروؽ ذات داللة احصائية في مستوى معرفة
مدرسي ومدرسات العموـ الصناعية مف خريجي الكميات اليندسية ومعممي ومعممات
العموـ الصناعية مف خريجي المعاىد الفنية في محافظة ديالى لمفاىيـ القياس
والتقويـ عند مستوى الداللة .0.05
-4ىؿ يختمؼ مستوى معرفة مدرسي ومدرسات العموـ الصناعية في محافظة ديالى
لبعض مفاىيـ القياس والتقويـ تبعا لمتغيرات ( الجنس ,سنوات الخدمة  ,عدد الدورات
) عند مستوى الداللة .0.05
-5ىؿ يختمؼ مستوى معرفة معممي العموـ الصناعية ومعمماتيا في محافظة ديالى
لمفاىيـ القياس والتقويـ تبعا لمتغيرات ( الجنس ,سنوات الخدمة  ,عدد الدورات ) عند
مستوى الداللة .0.05
رابعا :حدود البحث:
يقتصر البحث الحالي عمى:
مدرسي ومدرسات العموـ الصناعية في االعداديات الصناعية في محافظة ديالىلمسنة الدراسية  2012-2011وىـ مف خريجي الجامعة التكنولوجية والكميات
اليندسية .
466

2012
مجلة ديالى /

العدد السادس والخمسون

معممي ومعممات العموـ الصناعية في االعداديات الصناعية في محافظة ديالىلمسنة الدراسية  2012-2011وىـ مف خريجي المعاىد الفنية واالعداديات
الصناعية المتعينيف بوظيفة معمـ صناعي .
خامسا :تحديد المصطمحات
اوال:مستوى المعرفة :
-1عرفو (نادر وآخروف  )1989,بانو
"

تمؾ المستوى الذي يتعمؽ بالمعرفة والقدرات والميارات العقمية وقد قسميا بموـ

الى ست مستويات متدرجة ىي التذكر واالستيعاب والتطبيؽ والتحميؿ والتركيب
والتقويـ ولقد سمى ىذا التدرج بسمـ المستويات المعرفية واف كؿ مستوى مف ىذه
المستويات يقتضي استخداـ قدرات عقمية معينة "(.نادر واخروف ,1989,ص.)9
-2عرفو (الكبيسي)2008,بانو
"

المستوى الذي يتناوؿ االىداؼ التي تتعمؽ بالمعرفة العممية مف قوانيف

وحقائؽ ونظريات ومفاىيـ وقواعد عامة وكذلؾ بالميارات والقدرات العقمية والذي
صنفو بموـ الى ستة مستويات مرتبة بشكؿ ىرـ تبدأ بالبسيط الى االكثر
تعقيدا"(.الكبيسي,2008,ص.)41
التعريف االجرائي:
ىو ذلؾ المستوى الذي يشمؿ االىداؼ التي تعبر عف الجوانب المعرفية
المصنفة الى ستة مستويات عند بموـ ليسيؿ التعامؿ مع شخصية المتعمـ المعقدة
ثانيا :المفهوم:
-1عرفو (الندا ) 1983, Landaبانو
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صيغة مف صيغ المعرفة واف المتعمـ قد يممؾ تصو ار عقميا حوؿ شكؿ ما ,

ويكوف قاد ار عمى حمو او رسمو دوف ادراؾ ومعرفة خصائص ذلؾ الشكؿ ويمثؿ
ىدفا ماديا وصؼ مف خاللو ادراؾ المتعمـ ومعرفتو بالخصائص"(.الندا Landa
,1983,ص.)171
-2عرفو( انور وفالح )2005,بانو
تعبير عف تجربة يشكؿ مف خالؿ التعميـ مف الجزئيات  ,فكممة وزف ىو

"

مفيوـ النو تعبير عف مالحظات عديدة لالشياء التي تكوف ثقيمة او خفيفة الى حد
ما "(.انور وفالح ,2005,ص.)52
التعريف االجرائي:
مجموعة مف المثيرات قد تكوف اشياء او احداث او اشخاص او غير ذلؾ
تمتقي مع بعضيا بخصائص وصفات معينة ويستعاف باالسماء او الرموز لمداللة
عمييا .
ثالثا :القياس
-1عرفو (االماـ واخروف )1992,بانو :
"

عممية تكميـ او تعبير بمغة كمية او حسابية عف صفات او عوامؿ او ظواىر

لموضوعات نوعية او معنوية او سموكية  ,تتطمب اصدار حكـ او تقويـ عنيا
"(.االماـ واخروف ,1992,ص.)10
-2عرفو (العزاوي )2007,بانو
"

عممية تحديد القيمة لمشيء المراد تقويمو وبذلؾ يكوف القياس احدى وسائؿ

او ادوات التقويـ او خطوة مف خطواتو "(.العزاوي ,2007,ص.)18
التعريف االجرائي :
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الميارة التي يمتمكيا الفرد والتي تكسبو القدرة عمى اعطاء تقدير لالشياء
والمستويات تقدي ار كميا باستخداـ اطار مرجعي .
رابعا  :التقويم
-1عرفو (زيتوف)1989,بانو
"

عممية منيجية منظمة مخططة تتضمف اصدار االحكاـ عمى السموؾ او

الفكر او الوجداف او الواقع المقاس  ,اي الحكـ عمى نتائج القياس التربوي
"(.زيتوف,1989,ص.)341
-2عرفو (الدليمي والميداوي )2005,بانو
"

عممية اصدار حكـ قيمي عمى النتائج المقاسية في ضوء معيار معيف

ويتضمف بياف قيمة الشيء مع تعديؿ او تصحيح مااعوج او تقوية جوانب الضعؼ
"(.الدليمي والميداوي,2005,ص.)13
التعريف االجرائي :
عممية شاممة تتضمف اصدار حكـ معيف مف خاللو يتـ التطوير والتحسيف
ويعتمد عمى مدى توفر البيانات والمعمومات عمى الشيء المراد تقويمو .
المبحث الثاني
اوال :االطار النظري :
-1نظرة عامة الى التقويم :
التقويـ ىو مجموعة مف االجراءات العممية التي تيدؼ الى تقدير ما يبذؿ مف
جيود لتحقيؽ اىداؼ معينة في ضوء ما اتفؽ عميو مف معايير وما وضع مف
تخطيط مسبؽ  ,والحكـ عمى مدى فاعمية ىذه الجيود وما يصادفيا مف عقبات
وصعوبات في التنفيذ بقصد تحسيف االداء ورفع درجة الكفاءة االنتاجية مما يساعد
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عمى تحقيؽ ىذه االىداؼ  ,وبذلؾ ممكف اف نتصور كيؼ تتعدد مجاالت التقويـ
وتتنوع وكيؼ يمكف اف يتسع نطاقيا او يضيؽ بحسب طبيعة ىذه المجاالت وبحسب
اتساع االىداؼ التي نسعى لتحقيقيا  .فالتقويـ عممية طبيعية في حياتنا جمعيا فكؿ
واحد منا يقوـ بتقويـ نفسو وتقويـ غيره مف اف الى اخر كما يمكف تقويـ العمؿ
الجماعي في اي ميداف مف مياديف الحياة الصناعية والزراعية والتجارية  ....الخ
(.بركات,1974,ص.)163
-2مكانة التقويم في العممية التربوية :
التقويـ ىو عممية الحكـ عمى مدى تحقؽ االىداؼ التعميمية المنشودة او
بعبارة اخرى قياس نتائج التعمـ او العائد التعميمي لمتدريسي  ,فعممية التقويـ ال تحكـ
عمى المخرجات فقط ولكنيا تحكـ عمى المدخالت ايضا مف خالؿ الحكـ عمى قيمة
اليدؼ  .ويعتبر التقويـ صماـ االماف في العممية التعميمية ىدفو االسمى ىو تحسيف
ىذه العممية النو :
أ-طريقة لمحصوؿ عمى معمومات وافية واداة متنوعة لتحسيف عمميتي التعميـ والتعمـ
.
ب-وسيمة لتصنيؼ االىداؼ التعميمية لتقدير مدى تغير سموؾ التالميذ ومدى تعمميـ
.
جػ-نظاـ الحكاـ الرقابة عمى االنتاج وبعبارة اخرى تقدير فاعمية التدريس وما يمكف
عممو لتحسيف ىذه العممية .
د-إستراتيجية لتسييؿ التغيير التربوي بؿ ىو مفتاح التغير التربوي .
ىػ-أداة تحقؽ بيا التربية احدى وظائفيا الرئيسة وىي الوظيفة االنتقائية  (.عبد
الموجود,1974,ص.)114
-3العالقة بين القياس والتقويم :
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إف القياس التربوي في التدريس عامة ىو عممية اخضاع اي ظاىر لمتقدير
الكمي ( الرقمي) فيو يعطي وصفا كميا لمسموؾ واليتضمف اية احكاـ بالنسبة لفائدتو
او قيمتو او جدواه  .اما التقويـ التربوي فيو عممية منيجية منظمة مخططة تتضمف
اصدار احكاـ عمى السموؾ او الواقع المقاس (.زيتوف,1989,ص.)341والتقويـ اعـ
واشمؿ مف القياس وىو خطوة ابعد مف القياس فيو يشمؿ القياس وسيمة مف وسائمو
المتعددة ويمكف القوؿ باف التقويـ عبارة عف قياس يصحبو ويتبعو نوع مف التقدير
والحكـ (.الدليمي,2005,ص.)16
-4التقويم بمفهومه الحديث:
لقد ادى ماحدث مف تطور في نظرية المقاييس ونظرية التعمـ لموصوؿ الى
مفيوـ جديد اكثر شموال وتكامال لمتقويـ  ,فالتقويـ الحديث انما ىو عممية جمع
وتصنيؼ وتحميؿ وتفسير بيانات عف سموؾ او ظاىرة مف الظواىر وتساعد في
الحكـ عمى ىذا السموؾ او تمؾ الظاىرة وحسف توجييو  ,وفي كؿ ذلؾ نستطيع اف
نقوؿ باف التقويـ بمفيومو الحديث يتميز بما يمي :
أ-إف التقويـ عممية ىادفة غايتو تحسيف العممية التربوية ككؿ.
ب-اف التقويـ يشمؿ اساليب متعددة ,واف االختبارات ليس وحدىا وسيمة لمتقويـ .
جػ-اف التقويـ ليس نشاط فردي وانما عمؿ جماعي مشترؾ .
د-انو يبحث عف التفاصيؿ مف اجؿ الوصوؿ الى تصور دقيؽ لمعموميات .
ىػ-انو نشاط ىادؼ وليس عمؿ عفوي اي انو عمؿ مخطط يصاحب العممية
التعميمية (.الدمرداش ,1974,ص.)101
-5تطور وظيفة التقويم :
في ضوء التطور الذي ط ار عمى مفيوـ التقويـ التربوي فانو يمكف تحديد
الوظائؼ االساسية وعمى النحو اآلتي :
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أ-تحقيؽ الفرضيات والمسممات التي يستند الييا المناىج .

ب-ترشيد العممية التعميمية وتحسينيا وتزويد المخطط والمنفذ التربوي عمى السواء
بمعمومات عف نقاط القوة والضعؼ في البرنامج التربوي .
جػ-توجيو الطمبة عمى وفؽ قدراتيـ واستعدادتيـ وخمؽ جو مف الواقعية وحب التعمـ
لدييـ .
د-المساعدة لموقوؼ عمى مدى تحقؽ االىداؼ وعمى مراعاة الفروؽ الفردية واشباع
الحاجات الخاصة بالطمبة ومف ثـ المساعدة عمى معرفة الذات والتعرؼ عمى مدى
االنجازات .
ىػ-التزود بالمعمومات الالزمة التخاذ ق اررات تتعمؽ بمراجعة المناىج وتطويرىا
والموازنة

بيف

الطرؽ

واالساليب

واثر

الظروؼ

المختمفة ( الدمرداش

,1974,ص.)104-103
-6العوامل التي ادت الى زيادة الحاجة الى برامج التقويم :
لقد زادت الحاجة الى التقويـ التربوي في وقتنا الحاضر ويرجع ذلؾ الى
مجموعة مف العوامؿ وىي :
أ-تطور نظرية المقاييس واالختبارات .
ب-زيادة التطور والتجديد التربوي واىتماـ الشعوب بالتربية .
جػ-ميزاف العرض والطمب بيف المدرسيف وغيرىـ مف العامميف في مينة التعمـ وارتفاع
عنصر التكمفة في العممية التعميمية .
د-تعميؽ القيـ المينية لمتربية وزيادة التنافس بينيا وبيف غيرىا مف الميف  ,ومف
خالؿ ادراكنا وظيفة التقويـ ودوره في العممية التعميمية المذاف جعاله الوسيمة الفعالة
لمتعبير  ,فال نجد ق ار ار يتعمؽ بأي مجاؿ تربوي اال ويحتاج بؿ ويعتمد عمى معمومات
تقويمية  ,وكذلؾ تطور مفيوـ التقويـ ووظيفتو وشمولو لجميع جوانب العممية
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التعميمية كاالىداؼ والمناىج والتدريس واالتجاىات والميوؿ والكفايات والنتائج  (.عبد
الموجود ,1974 ,ص.)115,18
ثانيا:الدراسات السابقة :
-1دراسة (نظمي)1976,
"

موضوعية التقويـ في التربية العممية –كمية التربية –جامعة اسيوط واستيدفت

ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى مدى موضوعية تقويـ الطمبة في التربية العممية مف
قبؿ المشرفيف عمى ىذه العممية مف مختمؼ المؤىالت ومدى االتفاؽ واالختالؼ في
الدرجات التي تـ تقديرىا مف قبؿ ىؤالء المشرفيف لدى زياتيـ لمطمبة اثناء فترة
التطبيؽ العممي  ,وقاـ الباحث بفحص درجات عينة مف طالب الشعب المختمفة في
سنة  1973في مواد التخصص ومواد التربية وتوصؿ الباحث الى نتيجة ىامة ىي
(بعد التقويـ في التربية العممية عف الموضوعية الى حد كبير وذلؾ لعدـ وجود
معايير تساعد المشرفيف عمى ضبط التقدير) ويتجمى ذلؾ في :
أ-عدـ اتفاؽ المشرفيف عمى النقاط التي يشمميا التقويـ وانو لـ يحصؿ االتفاؽ عمى
القيمة النسبية لكؿ نقطة وكاف التقدير في معظـ الحاالت يخضع لالىواء الشخصية
لممشرؼ .
ب-كاف ىناؾ اختالؼ واضح بيف درجات الطمبة في التطبيؽ ودرجاتيـ في المواد
االكاديمية وكذلؾ متوسط المواد التربوية .
جػ-وجد الباحث اف ىناؾ فروقا ذات داللة احصائية في تقدير المشرفيف لمطمبة
التطبيقيف عندما اخذ بنظر االعتبار مؤىالت المشرفيف حممة الشيادات العميا في
التربية وحممة الشيادات العميا في المواد االكاديمية ومشرفيف ال يحمموف شيادات
عميا ولكف لدييـ خبرة في مجاؿ التدريس لمدة ال تقؿ عف عشر سنوات  (.نظمي
,1976,ص.)69-60
-2دراسة (زعروروبعارة )1982,
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اجريت الدراسة في تونس وكانت تيدؼ الى معرفة مدى استيعاب طبيعة
العمـ لدى متدربي تدريس العموـ في محافظة عماف ومعرفة العالقة بيف استيعاب
المتدربيف لطبيعة العمـ وكؿ مف :
أ-معدؿ عالماتيـ في مادة العموـ .
ب-معدؿ عالماتيـ في مادة طرائؽ التدريس .
جػ-خبرة المتدربيف اثناء الخدمة .
وقد استخدـ الباحثاف اختبار ( )NOTSوالوسائؿ االحصائية في تحميؿ النتائج
وىي معدؿ االرتباط الجزئي  ,النسبة المئوية  ,ومعادلة كيودر-ريتشاردسوف 20-في
حساب ثبات االختيار وقد توصال الباحثاف الى :
أ-إف مستوى استيعاب معممو العموـ الطبيعية لمعمـ كاف منخفضا .
ب-إف مواد العموـ التي يدرسيا المعمموف المتدربوف التسيـ في استيعابيـ لطبيعة
العمـ.
جػ-إف مساؽ طرائؽ التدريس اليحدث أي اثر في استيعاب المعمميف لطبيعة العمـ .
د-اف الخبرة التدريسية ال تسيـ في اغناء استيعاب معممي العموـ لطبيعة العمـ
(زعروروبعارة ,1982,ص.)60-58
-3دراسة (المعموري)2004,
استيدفت الدراسة التعرؼ عمى الحالة المعرفية لممفاىيـ الفيزيائية لمعممي
العموـ في محافظة ديالى مف خالؿ سعي الباحث لالجابة عف االسئمة اآلتية :
أ-ىؿ يرتقي مستوى معرفة معممي العموـ لممفاىيـ الفيزيائية التي يدرسونيا الى
المستوى المقبوؿ .
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ب-ىؿ يختمؼ مستوى معرفة معممي العموـ في محافظة ديالى لممفاىيـ الفيزيائية
التي يدرسونيا تبعا لمتغيري الجنس والمؤىؿ .
جػ-مالمفاىيـ الفيزيائية التي يدرسيا المعمموف ويحتاجوف فييا الى اصالح في الفيـ
الخاطئ ؟ وما نوع االصالح .
واقتصر البحث عمى عينة مف معممي ومعممات العموـ في محافظة ديالى
الذيف يقوموف بتدريس الصفيف الخامس والسادس االبتدائي لمعاـ الدراسي -2000
 2001والوحدة الثانية والرابعة والخامسة مف كتاب العموـ لمصؼ الخامس االبتدائي
لمعاـ الدراسي  2001-2000والوحدة االرابعة والسادسة مف كتاب العموـ لمصؼ
السادس االبتدائي لمعاـ الدراسي 2001-2000ـ  .وتـ اختيار العينة قصريا وقد
بمغت عينة البحث (  )35معمما ومعممة واستخدـ الباحث اختبا ار موضوعيا مف نوع
االختيار مف متعدد واستخداـ الباحث النسبة المئوية وسيمة احصائية لبيانات بحثو
فضال عف معادلة ( كيودر-ريتشاردسوف)20-لحساب الثبات وتوصؿ الباحث الى
النتائج االتية :
-1اف المتوسط الحسابي الداء جميع االفراد عمى االختبار كاف  57.6وىذا يعني اف
متوسط معرفة معممي ومعممات العموـ بالمستوى المقبوؿ اذا صور الباحث محؿ
القبوؿ لػ(.)%50
-2اف المتوسط الحسابي لمذكور (  )53.16ولالناث ( )60وىذا يعني اف مستوى
المعرفة يختمؼ باختالؼ الجنس لصالح االناث .
اما المتوسط الحسابي الداء افراد العينة مف المؤىميف تربويا فانو كاف
()%60.52بينما كاف لغير المؤىميف تربويا يساوي (  )%55.6وىذا يدؿ عمى اف
مستوى المعرفة يختمؼ باختالؼ المؤىؿ ولصالح التاىيؿ التربوي  (.المعموري
,2004,ص.)337-329
المبحث الثالث
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يتضمف ىذا المبحث وصفا لمنيجية البحث المتبعة واجراءات البحث وادواتو
والوسائؿ االحصائية :
-1منهجية البحث:
اعتمد الباحث المنيج الوصفي الذي ييدؼ الى وصؼ ظواىر او احداث او
اشياء معينة  ,وجمع المعمومات والحقائؽ والمالحظات عنيا  ,لمالئمة اىداؼ
الدراسة  ,والبحث الوصفي يعد استقصاء ينصب عمى ظاىرة مف الظواىر كما ىي
قائمة في الواقع بقصد تشخيصيا وكشؼ جوانبيا وتحديد العالقات بيف العناصر
(.جابر,1996,ص.)187
-2مجتمع البحث وعينته :
يتكوف مجتمع البحث مف مدرسي ومدرسات ومعممي ومعممات العموـ
الصناعية في االعداديات الصناعية في محافظة ديالى  ,وقد بمغ مجتمع البحث
( )77تدريسيا بواقع ( )55ذكو ار و( )22اناث موزعيف عمى (  )8اعداديات صناعية
في محافظة ديالى كما في الممحؽ (  , )1ونظ ار لصغر المجتمع اختار الباحث
المجتمع الكمي كعينة لبحثو .

-3اداة البحث :
وتمثؿ اداة البحث الحالي بأداة اختبار مستوى معرفة مفاىيـ القياس والتقويـ
وقد مر االختبار بكؿ مراحؿ بناء االختبار التحصيمي لتحقيؽ اىداؼ البحث ,وكانت
اوؿ مرحمة قاـ بو الباحث العداد االختبار ىي االطالع عمى ادبيات التربية العممية
وخاصة فيما يتعمؽ بادبيات القياس والتقويـ  ,ولمتحقؽ مف الصدؽ الظاىري لالداة تـ
عرض فقرات االختبار عمى لجنة مف الخبراء والمحكميف (ممحؽ )2وفي ضوء ارائيـ
تـ تعديؿ وحذؼ بعض الفقرات فاصبحت عدد فقرات االختبار بصيغتو النيائية
( )26فقرة مف نوع االختبار المتعدد ولمتاكد مف وضوح فقرات االختبار طبؽ
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االختبار بصورتو االولية عمى عينة مف (  )7تدريسيف وعدلت الفقرات التي استفسر
عنيا ىؤالء التدريسيف وتـ حساب وقت االجابة عف االختبارات فكاف ( 30دقيقة )
وبذلؾ اصبحت االداة بصورتو النيائية جاىزة لمتطبيؽ ممحؽ( .)3ومف ثـ طبؽ
االختبار مرتيف عمى عينة متكونة مف (  )15تدريسيا لحساب معامؿ الثبات وقد
استخدمت طريقة اعادة االختبار وبمغ معامؿ الثبات لالختبار  %82وىي قيمة جيدة
 .ومف ثـ وزع االختبار عمى العينة االساسية والبالغة ( )55تدريسيا بواقع ( )36مف
الذكور و()19مف االناث ,بعد استبعاد العينة االستطالعية وعينة الثبات وقد قاـ
الباحث بتصحيح اجابات افراد العينة وكاف التصحيح مف ( )27درجة لكؿ فقرة درجة
واحدة واعتمد الباحث في تصحيح االستبانة التحصيمية عمى مفتاح التصحيح ممحؽ
( )4وكاف نتائج التصحيح كما في الممحؽ (.)6,5
-4الوسائل االحصائية :
استخدـ الباحث الوسائؿ االحصائية اآلتية الغراض البحث :
أ-معامؿ االرتباط بيرسوف اليجاد معامؿ االرتباط .
ب-النسبة المئوية .
جػ-االختبار التائي اليجاد دالالت الفروؽ لمتغير الجنسو عدد الدورات التدريبية
وعدد سنوات الخدمة .
المبحث الرابع
عرض النتائج وتفسيرها :
يتضمف ىذا المبحث عرضا شامال لنتائج البحث التي تـ التوصؿ الييا
وتفسيرىا ومناقشتيا في ضوء اىداؼ البحث .
اوال :في ضوء الهدف االول لمبحث :
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التعرؼ عمى مستوى معرفة مدرسي ومدرسات العموـ الصناعية لبعض

مفاىيـ القياس والتقويـ ومقارنة ذلؾ المستوى بالمستوى المقبوؿ تربويا ( )%60وفي
ضوء النتائج المعروضة في ممحؽ ( )5فمقد كاف متوسط درجات مدرسي ومدرسات
العموـ الصناعية مف افراد العينة (  )10,16مف (  )26اي انيا تساوي ( )%39وىي
ال ترتقي الى المستوى المقبوؿ تربويا (".)%60
-2في ضوء الهدف الثاني لمبحث :
"

التعرؼ عمى مستوى معرفة معممي ومعممات العموـ الصناعية في محافظة

ديالى لبعض القياس والتقويـ ومقارنة ذلؾ المستوى بالمستوى المقبوؿ تربويا
()%60مف النتائج المعروضة في ممحؽ (  )6فمقد كاف متوسط درجات معممي
ومعممات العموـ الصناعية مف افراد العينة (  )9,85مف (  )26اي انيا تساوي
( )%37,8وىي ال ترتقي الى المستوى المقبوؿ تربويا (.")%60
-3في ضوء الهدف الثالث لمبحث :
"

االجابة عف السؤاؿ التالي ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية في مستوى

معرفة مدرسو ومدرسات العموـ الصناعية مف خريجي الجامعة التكنولوجية والكميات
اليندسية ومعممو ومعممات العموـ الصناعية مف خريجي المعاىد الفنية والتكنولوجية
في محافظة ديالى لبعض مفاىيـ القياس والتقويـ عند مستوى الداللة  0.05ومف
ممحؽ ( )6,5كاف المتوسط الحسابي لدرجات المدرسيف والمدرسات في االختبار
( )10,16والمتوسط الحسابي لدرجات المعمميف والمعممات في االختبار ( )9,85
وكاف االنحراؼ المعياري لدرجات المدرسيف والمدرسات (  )2,819واالنحراؼ
المعياري لدرجات المعمميف والمعممات (  )2,822وكانت قيمة ( ت) الحسابي تساوي
( )1,673اما قيمة ( ت) الجدولية فانيا تساوي ( )2,005كما ىو موضح في جدوؿ
()1
جدول ()1
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المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري لدرجات عٌنة المدرسٌن والمدرسات
وعٌنة المعلمٌن والمعلمات .
العٌنة

عدد
افراد
العٌنة

المتوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

المدرسٌن
والمدرسات

34

10,16

2,819

المعلمٌن
والمعلمات

21

9,85

2,822

(ت)المحسوبة

1,673

(ت)الجدولٌة

الداللة
االحصائٌة
غٌردالة
احصائٌة عند
مستوى 0.05
ودرجة 53

2,005

-4في ضوء الهدف الرابع لمبحث:
"

ىؿ يختمؼ مستوى معرفة مدرسي ومدرسات العموـ الصناعية في محافظة ديالى

لبعض مفاىيـ القياس والتقويـ تبعا لمتغيرات ( الجنس,سنوات الخدمة  ,عدد الدورات ) .عند

مستوى داللة .0.05

مف ممحؽ ( )5كاف المتوسط الحسابي لدرجات الذكور مف عينة المدرسيف

والمدرسات في االختبار ( )9,76والمتوسط الحسابي لدرجات االناث في االختبار
( )11,37واالنحراؼ المعياري لدرجات عينة الذكور (  )3,614واالنحراؼ المعياري

لدرجات عينة االناث (  )2,825وكانت قيمة ( ت) المحسوبة (  )1,151وقيمة ( ت)
الجدولية تساوي ( )2,35كما ىو موضح في الجدوؿ ()2

جدول ()2
المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري لدرجات المدرسٌن والمدرسات تبعا
لمتغٌر الجنس
االنحراف

العٌنة

عدد
افراد
العٌنة

المتوسط
الحسابً

ذكور

26

9,76

3,614

اناث

8

11,37

2,825

المعٌاري

ت
المحسوبة

1,151
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ت
الجدولٌة

2,35

الداللة
االحصائٌة
غٌر دالة عند
مستوى 0.05
ودرجةحرٌة32
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وكاف المتوسط الحسابي لدرجات افراد عينة المدرسيف والمدرسات مف الذيف لدييـ

خدمة اقؿ مف (  )10سنوات (  )10,13واالنحراؼ المعياري( )3,672والمتوسط الحسابي
لدرجات افراد عينة المدرسيف والمدرسات مف الذيف لدييـ خدمة اكثر مف (  )10سنوات
( )10,16واالنحراؼ المعياري (  )3,166وكانت قيمة ( ت) المحسوبة (  )0,25وقيمة
(ت) الجدولية ىي ( )2,35كما ىو موضح في الجدوؿ ()3

جدول ()3
المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري لدرجات المدرسٌن والمدرسات تبعا
لمتغٌرات الخدمة
عدد افراد
العٌنة

العٌنة
الذٌن لدٌهم
اقل من
10سنوات

الذٌن لدٌهم
اكثر من 10
سنوات

17

المتوسط
الحسابً

10,13

االنحراف
المعٌاري

ت
المحسوبة

غٌر دالة عند
مستوى داللة
 0,05ودرجة
حرٌة 32

3,672

0,025
17

10,16

ت
الجدولٌة

الداللة
االحصائٌة

2,35

3,166

وكاف متوسط درجات افراد العينة ممف لدييـ دورة واحدة ومف ليس لدييـ دورة

( )8,62واالنحراؼ المعياري (  )3,937ومتوسط الدرجات الفراد العينة ممف لدييـ اكثر
مف دورة واحدة (  )9,58واالنحراؼ المعياري (  )3,259وكانت ( ت) المحسوبة ( )0,244

و(ت) الجدولية ( )2,35كما ىو موضح في جدوؿ (.)4
جدوؿ ()4
المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري التي حصؿ عمييا المدرسيف والمدرسات
تبعا لمتغير عدد الدورات
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عدد
افراد
العٌنة

العٌنة

الذٌن لدٌهم
دورة واحدة
ومن لٌس لدٌهم
دورة
الذٌن لدبهم
اكثر من دورة

18
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المتوسط
الحسابً

8,62

االنحراف
المعٌاري

ت
المحسوبة

3,937

0,244
16

9,58

ت
الجدولٌة

2,35

الداللة
االحصائٌة
غٌر دالة عند
مستوى
0.05
ودرجة
حرٌة 32

3,259

-5في ضوء الهدف الخامس لمبحث :
"ىؿ يختمؼ مستوى معرفة معممي ومعممات العموـ الصناعية في محافظة ديالى

لمفاىيـ القياس والتقويـ تبعا لمتغيرات ( الجنس وسنوات الخدمة وعدد الدورات ) عند

مستوى داللة .) 0,05

مف ممحؽ (  )6كاف المتوسط الحسابي لدرجات الذكور مف عينة المعمميف

والمعممات (  )10,16والمتوسط الحسابي لدرجات االناث (  )9,18واالنحراؼ المعياري

لدرجات الذكور (  )2,656واالنحراؼ المعياري لدرجات االناث ( )3,128وقيمة ( ت)
المحسوبة (  )0,875وكانت قيمة ( ت) الجدولية (  )2,59كما ىو موضح في جدوؿ
(. )5
جدول ()5
المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري لدرجات المعلمٌن والمعلمات تبعا
لمتغٌر الجنس
العٌنة

عدد
افراد
العٌنة

ت
المتوسط االنحراف
الحسابً المعٌاري المحسوبة

الذكور

10

2,656

10,6

ت
الجدولٌة

الداللة االحصائٌة

غٌر دالة عند مستوى
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االناث

11

9,18
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3,128

 0,05 2,09درجة حرٌة 19

0,875

وكاف المتوسط الحسابي لدرجات افراد عينة المعمميف والمعممات ممف لدييـ خدمة

اقؿ مف ()10سنوات ( )8,57واالنحراؼ المعياري لدرجاتيـ ( )2,821والمتوسط الحسابي
 )10سنوات (  )10,21واالنحراؼ المعياري

الفراد العينة ممف لدييـ خدمة اكثر مف (

لدرجاتيـ (  )2,6وقيمة (ت) المحسوبة (  )1,326وقيمة (ت) الجدولية ىي (  )2,09كما
ىو موضح في جدوؿ (.)6

جدول ( )6المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري لدرجات المعلمٌن والمعلمات تبعا
لمتغٌر سنوات الخدمة
العٌنة

الذٌن
لدٌهم
خدمة اقل
من
10سنوات
الذٌن
لدٌهم
خدمةاكثر
من 10
سنوات

عدد
افراد
العٌنة

7

المتوسط
الحسابً

8,57

االنحراف
المعٌاري

ت
المحسوبة

2,821
1,326

14

10,21

ت الجدولٌة

2,09

الداللة
االحصائٌة
غٌر دالة عند
مستوى داللة
 0,05ودرجة
حرٌة 19

2,6

وكاف المتوسط الحسابي لدرجات افراد عينة المعمميف والمعممات ممف لدييـ دوره
واحده ومف ليس لدييـ دوره ( )8,62واالنحراؼ المعياري لدرجاتيـ ()2,678
والمتوسط الحسابي لدرجات افراد العينة ممف لدييـ اكثر مف دوره واحدة ()10,46
واالنحراؼ المعياري لدرجاتيـ ( )2,585وقيمة (ت) المحسوبة ( )1,563وقيمة
(ت) الجدولية ( )2,09كما موضح في الجدوؿ (.)7
جدول ()7
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المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري لدرجات المعلمٌن والمعلمات تبعا لعدد
الدورات
العٌنة

الذٌن لدٌهم
دورة
واحدةومن
لٌس لدٌهم
دوره
الذٌن لدٌهم
اكثر من
دوره
واحدة

عدد
افراد
العٌنة

المتوسط
الحسابً

8,62

8

االنحراف
المعٌاري

ت
المحسوبة

1,563

13

10,46

ت
الجدولٌة

2,678
2,09

الداللة
االحصائٌة
غٌر دالة عند
مستوى داللة
 0,05ودرجة
حرٌة 19

2,585

ثانيا  :تفسير النتائج :
مف خالؿ نتائج البحث الحظ الباحث وجود تدف في مستوى معرفة مدرسي
ومدرسات ومعممي ومعممات العموـ الصناعية لمفاىيـ القياس والتقويـ واف سنوات
الخدمة وعدد الدورات لـ تساىـ في رفع مستوى االستيعاب ليذه المفاىيـ وىذا ناتج
عف سوء اعداد معمـ العموـ الصناعي الذي يؤكد عمى االعداد االكاديمي
التخصصي فقط  .وكذلؾ كوف الكادر التدريسي مف خريجي الكميات والمعاىد غير
التربوية اذ التوجد في مراحؿ اعدادىـ مادة القياس والتقويـ جزءا مف منيج الدراسة
الخاصة بيـ  ,واف ميارات التدريس الثالث (التخطيط والتنفيذ والتقويـ )يكتسبيا
المعمـ ابتداء خالؿ دراستو في الكميات والمعاىد التربوية فغياب ىذه المفاىيـ في
منياج اعداد معمـ العموـ الصناعية ادى الى حدوث ىذا الخمؿ .
والعممية التعميمية تقوـ عمى ثالثة جوانب اساسية ممثمة باالسئمة اآلتية :
ما الذي نعممو وكيؼ نعمـ وكيؼ نقيس نواتج التعمـ  .ويبدو اف كثي ار مف
الكوادر التدريسية ييتموف بالجانب االوؿ والثاني وييمموف الجانب الثالث ويعود سبب
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ذلؾ الى االىتماـ الضعيؼ مف قبؿ الييئات التربوية والتعميمية المسؤولة عف العممية
التعميمية –التعميمية  ,بوضع برامج تدريسية الكساب الكادر التدريسي وخاصة الذيف
يدرسوف العموـ الصناعية كفايات تعميمية لمنيوض بقدراتيـ عمى انجاح العممية
التقويمية .
المبحث الخامس
االستنتاجات :
وقد توصؿ الباحث في بحثو الى النتائج التالية :
-1ال يرتقي استيعاب مدرسي ومدرسات العموـ الصناعية في محافظة ديالى الى
المستوى المقبوؿ تربويا .
-2ال يرتقي استيعاب معممي ومعممات العموـ الصناعية في محافظة ديالى الى
المستوى المقبوؿ تربويا .
-3ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة بيف مستوى معرفة مدرسي
ومدرسات العموـ الصناعية الحاصميف عمى شيادة البكالوريوس مف الكميات اليندسية
والتكنولوجية ومعممي ومعممات العموـ الصناعية مف الحاصميف عمى شيادة الدبموـ
مف المعاىد الفنية والتكنولوجية .
-4ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  0,05بيف مستوى معرفة
مدرسي ومدرسات العموـ الصناعية في محافظة ديالى تعزى لمتغيرات (الجنس وعدد
سنوات الخدمة وعدد الدورات ).
-5ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى  0,05بيف مستوى استيعاب
معممي ومعممات العموـ الصناعية في محافظة ديالى تعزى لمتغيرات (الجنس  ,عدد
سنوات الخدمة  ,عدد الدورات ).
التوصيات :
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وقد قدـ الباحث بعض التوصيات ىي :

-1ضرورة التركيز في الدورات التطويرية لمكادر التدريسي الخاص بالعموـ الصناعية
عمى مفاىيـ القياس والتقويـ .
-2ضرورة تعميـ الكادر التدريسي الخاص بالعموـ الصناعية عمى مواصفات االسئمة
الجيدة وتغطيتيا الغمب المستويات المعرفية .
عد نتائج النجاح في الدورات التطويرية مف شروط الترقية لمكادر التدريسي.
ّ -3
-4ادخاؿ فكرة التدريس المصغر الذي يجعؿ المدرس او المعمـ يشارؾ في تحديد
المنيج ويعتمد عمى الكفايات الذاتية والمكتسبة ليجعؿ الكادر التدريسي يسعى ذاتيا
الى تطوير نفسو .
-5اقامة دورات تطويرية معززة بالحاسوب وببرامج اعداد المعمـ المقتدر لتطوير
المدرس او المعمـ الصناعي .
-6اشراؾ الكادر التدريسي في التربية بدورات طرائؽ التدريس واالستعانة بذوي
االختصاص في المديرية .

المقترحات :
وقد اقترح الباحث مايأتي :
-1اجراء دراسة ممائمة عمى عينات اخرى وموازنة نتائجيا مع نتائج البحث الحالي.
-2اجراء دراسة عف عالقة االتجاه نحو مادة العموـ الصناعية لدى التالميذ
وتحصيميـ في مادة العموـ الصناعية .
-3اجراء دراسة خاصة ومقننة لتقويـ مناىج اعداد مدرس ومعمـ العموـ الصناعية.
Abstract
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The problem of this research is to answer the following
question :
Does the level of comprehension of teachers of Industrial
sciences for some concepts of measurement and Evaluation
reach the evaluational accepted level (60%) ? and is this level
affected by some variables ?
This research takes its importance from the importance of
Education ,preparation of Industrial sciences teachers,and
Industrial sciences subject.
The aims of this research are as follows:
1- Identifying the level of knowledge of teachers of Industrial
sciences for concepts of measurement and Evaluation and
compare this level with the Educational accepted level(60%).
2-Identifying the level of knowledge of teachers of Industrial
sciences (who have certificate of Diploma or secodary
school)and compare this level with the Educational accepted
level (60%).
3-Identifying signifiacnce of differences in level of
knowledge both- kinds of teachers of concepts of
measurement and Evaluation .
4-Identifying significance of differences in level of
knowledge of teachers of Industrial sciences for concepts of
measurement and Evaluation according to the following
variables (sex, number of service years ,number of courses).
5-Identifying significance of differences in level of
knowledge of teachers of Industrial sciences having
certificate of Diploma or secondary school for the same
concepts and according to same variables .
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The research used the same test tool of comprehension of
concepts of measurement and evaluation and showed it to
Juri members. The sample size (77)teachers ,males and
females ,(34) of them graduated from colleges and (21) of
them did not graduate from colleges , These reaults of this
research were as follows:
1-The level of Industrial sciences teachers comprehension for
these concepts does not reach to accepted educational level
(60%) .
2-The level of Industrial sciences teachers (having Diploma
or secondary school certificate) does not reach to accepted
educational level(60%).
3-There is not any statistical significant differences at level of
0.05 between level of both kinds of teachers comprehension
for these concepts.
4-These is not any statistical significant differences at level of
0.05 between level of teachers comprehension for these
concept attributed to (sex ,years of service , number of
training courses).
5-These is not any statistical significant differences at level of
0.05 between level of comprehension of teachers having
Diploma or secondary school certificate for the same
concepts attributed to the same variables above .
The researcher put same suggestions and recommendations in
light of his results as follows:
1-Importance of focusing on concepts of measurement and
Evaluation in Training courses.
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2-Importance of participation of teachers in courses of
planning of good questions and how to over all cognitive
levels.
3-Taking into consideration the success or failure of teachers
in- training courses in their transfer to higher rank.
4-Importance of knowing all teachers to micro teaching that
depend on competencies .
5-Importance of making courses enhanced with computers
for teachers .
6-participation of all teachers in methods of teaching courses
.
The research put some suggestions as follows:
1-Making similar study on other samples and compare the
results of both kinds .
2-Making study on the relation ship of attitude towards
Industrial sciences subject and achievement in this subject for
students.
3-Making aspecial study to evaluate curricula of Industrial
sciences teschers preparation.
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ملحق ()1
جدول توزٌع مجتمع البحث على االعدادٌات الصناعٌة فً محافظة دٌالى

ت

االعدادٌات الصناعٌة

الذكور

االناث

-1

اعدادٌة بعقوبة الصناعٌة

8

6

-2

اعدادٌة حطٌن الصناعٌة

11

3

-3

اعدادٌة الخالص
الصناعٌة

7

5

-4

اعدادٌة بلدروز
الصناعٌة

7

1

-5

اعدادٌة خانقٌن الصناعٌة

4

6
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-6

اعدادٌة القدس الصناعٌة

6

1

-7

اعدادٌة العظماء
الصناعٌة

2

-

-8

اعدادٌة المقدادٌة
الصناعٌة

10

-

المجموع

55

22

ملحق ()2
جدول باسماء الخبراء والمحكمٌن الذٌن عرضت علٌهم فقرات االختبار

ت

االسماء

االختصاص

العنوان

-1

أ.م.د.رعد حمٌد مجٌد

طرائق تدرٌس
الكٌمٌاء

جامعة بغداد/ابن الهٌثم

-2

أ.د.م.عصام عبد
العزٌز محمد

طرائق تدرٌس
الفٌزٌاء

معهد اعداد
المعلمٌن/بعقوبة

-3

أ.م.د.فراس محمود
هادي

طرائق تدرٌس
الفٌزٌاء

جامعة بغداد/ابن الهٌثم

-4

أ.د.م.منذر مبدر عبد
الكرٌم

طرائق تدرٌس
الكٌمٌاء

جامعة دٌالى/التربٌة
االساسٌة
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-5

م.د.أٌمان كاظم أحمد

-6

م.د.ثانً حسٌن خاجً طرائق تدرٌس
الفٌزٌاء

-7

م.د.طالب علً
الساعدي

طرائق تدرٌس
العلوم

-8

م.د.عبد الرزاق عٌادة طرائق تدرٌس
الفٌزٌاء
اللهٌبً

-9

م.د.كرٌم علوان عبد
هللا

طرائق تدرٌس
الرٌاضٌات

جامعة دٌالى/التربٌة
االساسٌة
معهد اعداد
المعلمٌن/بعقوبة
جامعة بغداد/ابن الهٌثم
معهد اعداد
المعلمٌن/بعقوبة

طرائق تدرٌس اللغة معهد اعداد
المعلمٌن/بعقوبة
العربٌة

 -10م.د.محمد خلٌل خمٌس طرائق تدرٌس
الرٌاضٌات

جامعة بغداد/ابن الهٌثم

 -11م.دٌ.وسف احمد خلٌل طرائق تدرٌس
العلوم

معهد اعداد
المعلمٌن/بعقوبة

ملحق()3
بسم هللا الرحمن الرحٌم
م/استبانة للمدرسٌن
االستاذ الفاضل  .....تحٌة طٌبة -:
ٌقوم الباحث باعداد دراسة ٌهدف الى ( مستوى معرفة مدرسً ومدرسات العلوم
الصناعٌة فً االعدادٌات الصناعٌة لبعض مفاهٌم القٌاس والتقوٌم) وقد اعد
فقرات اختبارٌه لهذا الغرض ٌرجى التفضل باالجابة عنها خدمة للبحث العلمً
ولكم منً كل التقدٌر .
الباحث
م.م .مدحت نوري الطائً
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مالحظة -:
ارجو التفضل بذكر المعلومات االتٌة -:
-1عدد سنوات الخدمة .
-2عدد الدورات .
-3الجنس .
-4العنوان الوظٌفً .

فقرات االختبار
ضع دائرة حول االجابة الصحٌحة فً كل مماٌاتً :
-1

-2

-3

ان الخطوة االولى عند بناء االختبارات التحصٌلٌة هً:
أ-معرفة ثبات الفقرات

ب-تحدٌد االهداف التعلٌمٌة

جـ-كتابة االسئلة والفقرات

د-تحدٌد المحتوى

ان عملٌة تحدٌد ارقام واحداث وفقا لقوانٌن تسمى :
أ-اختبار

ب-تقٌٌم

جـ-تحصٌل

د-قٌاس

عدم تاثر نتٌجة االختبار براي المصحح تسمى :
أ-الصدق

ب-الثبات
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جـ-الذاتٌة

-4

-5

أ-تحدٌد االهداف السلوكٌة

ب-تحدٌد المستوى

جـ-وضع تعلٌمات االختبار

د-التجربة االستطالعٌة

ان االختبار الذي ٌعطً نفس النتائج اذا ما اعٌد الى نفس االفراد
فً ظل نفس الظروف نسبٌا ٌسمى :
جـ-الدقة

-7

-8

د-الموضوعٌة

اخر خطوة من خطوات بناء االختبارات التحصٌلٌة هً :

أ-الثبات
-6
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ب-التحصٌل
د-الشمولٌة

ان طرح مجموعة من االسئلة على الطالب بعد االنتهاء من دراسته
لدرس العلوم ٌسمى :
أ-المناقشة

ب-المقابلة المفتوحة

جـ-االستجواب

د-التقوٌم

ان التوصل الى طرق التفكٌر عند الطلبة وقدراتهم فً حل المشكلة
المطروحة ٌسمى :
أ-التقوٌم الشفوي اللفظً

ب-التحصٌل

جـ-القٌاس

د-االستقصاء

ان االداة المستخدمة فً قٌاس اداء الطالب ومهاراته وبصورة شاملة
ولزمن طوٌل تسمى :
أ-التقوٌم

ب-الدراسة االستطالعٌة

جـ-الحقائب

د-اختبار التحصٌل
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ان االختبارات التً تعدها وتشرف على تطبٌقها وتحلٌل نتاجئها
المؤسسات التربوٌة فً المجتمع تسمى اختبارات :
أ-تحصٌلٌة

ب-مقننة

جـ-رسمٌة

د-تقوٌمٌة

ان العملٌة التً توصلنا الى الحكم على مدى االهداف والغاٌات التً
تحققت من اهداف المنهج تسمى :
أ-التحصٌل

ب-االستقصاء

جـ-االمتحان

د-التقوٌم

من االمور التً ٌجب مراعاتها عند اعداد اسئلة الخطا والصواب هً
أ-ان تكون صحة العبارة او خطئها قطعٌا .
ب-جعل العبارة الخاطئة اطول من العبارة الصحٌحة .
جـ-استخدام الجمل المركبة والمربوطة باحدى ادوات الربط (إال,اذا).
د-جعل الطالب ٌقوم بعملٌات حسابٌة مطولة .

-12

-13

ان العملٌة التً تساعد المدرس فً الحكم على مدى امتالك الطلبة
للمهارات والنشاطات العلمٌة تسمى:
أ-المالحظة

ب-االختبار

جـ-القٌاس

د-االستدالل

من مساؤى اسئلة المقال هً :
أ-التحتاج الى وقت وجهد كبٌرٌن.
ب-اقتصارها على عدد محدود من االهداف التعلٌمٌة.
جـ-تعطً للطالب حرٌة مطلقة فً االجابة وتنظٌم افكاره .
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د-التتاثر بذاتٌة المصحح.
-14

عند اعداد اسئلة االختٌار من متعدد ٌجب
أ-ان تكون جمٌع البدائل اجابات محتملة او معقولة للسؤال .
ب-ان تعتمد اجابة سؤال على سؤال اخر .
جـ-ان تكون االجابات الخاطئة مرتبة ترتٌبا معٌنا .
د-التركٌز على االسئلة التً تقٌس التذكر والتطبٌق.

-15

تتطلب اسئلة التكمٌل ان تكون
أ-االجابة بنعم او ال
جـ-اضافة جملة اوعبارة

-16

-17

-18

ب-اختٌار البدٌل الصحٌح او تحدٌده
د-ان ٌحتمل الفراغ اكثر من اجابة

تكمن اهمٌة السؤال وجودته :
أ-عالقته بمفردات الدرس

ب-اسلوب طرح السؤال وتنظٌمه

جـ-مالئمته الفكار الطالب

د-إثارته الستجابات الطالب

ان قٌاس تحصٌل الطلبة بعد االنتهاء من تدرٌس وحدة دراسٌة معٌنة
تسمى بالتقوٌم:
أ-التشكٌلً

ب-التراكمً

جـ-النوعً

د-الموضوعً

القٌاس التربوي والنفسً:
أ-استداللً ب-مباشر جـ-مطلق د-كمً .

-19

ان من عٌوب االختبارات الشفهٌة الٌومٌة :
أ-عدم تاثره باستجابة الطالب بالموقف االمتحانً .
ب-تاثر المدرس بالفكرة المسبقة للطالب .
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جـ-شمولٌة هذا االختبار .
د-االعتماد على الدقة والموضوعٌة .
20

-21

-22

ان من خصائص التقوٌم الجٌد هو :
أ-الصعوبة

ب-الغموض

جـ-الموضوعٌة

د-متغٌرة

ٌتم تصنٌف االختبارات حسب :
أ-البٌئة

ب-اللغة

جـ-المستوى المعرفً

د-مجاالت التطبٌق

االختبارات المتحررة ثقافٌا هً:
أ-اختبارات لفظٌة

ب-تعتمد على الرسوم واالشكال

جـ-ترتبط بثقافة طبقة معٌنة د-كل ماذكر صحٌح
-23

ان استخدام الطالب للمعلومات الرٌاضٌة التً حفظها وفهمها فً
مواقف جدٌدة تسمى :
أ-الفهم ب -التركٌب جـ-التطبٌق د-التفسٌر

-24

اذا كان معامل الصعوبة لفقرة اختبارٌه ٌساوي  0.55فان معامل
السهولة تساوي :
أ 0.90-ب 0.45-جـ 4.5-د0.35-

-25

تتمٌز االسئلة المفتوحة بانها
أ-تقبل االجابة بنعم او ال

ب-تتطلب معلومات واسعة

جـ-تتطلب اجابات محددة

د-محدودة التفكٌر

498

العدد السادس والخمسون
-26

2012
مجلة ديالى /

لفتح باب المشاركة للطالب فً الدرس
أ-اجعل االسئلة موجهة الكثر من طالب .
ب-سم الطالب الذي توجه الٌه السؤال .
جـ-اجعل صعوبة فً االسئلة .
د-اعط فترة زمنٌة طوٌلة بٌن االسئلة .

ملحق ()4
مفتاح تصحٌح اختبار القٌاس والتقوٌم
- 1ب

 -2د

 -3د

 -4د

 -5أ

 -6ب

 -7أ

 -8جـ

 -9ب

 -10د

 -11أ

 -12أ

 -13ب

 -14أ

 -15جـ

 -16أ

 -17ب

 -18أ

 -19ب

 -20جـ
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 -21د

 -22ب

 -25ب

 -26أ.

 -24ب

 -23جـ

ملحق()5
جدول درجات المدرسٌن والمدرسات مع سنوات الخدمة وعدد الدورات الفراد
العٌنة
ت

الجنس

سنوات الخدمة

عدد الدورات

الدرجة

-1

ذكر

26

2

12

-2

ذكر

34

4

5

-3

ذكر

2

2

13

-4

ذكر

34

6

5

-5

ذكر

7

2

4

-6

ذكر

25

2

8

-7

ذكر

9

3

9

-8

ذكر

18

3

6

-9

ذكر

7

1

5

-10

ذكر

7

2

7

-11

ذكر

8

-

13

-12

ذكر

4

-

15

-13

ذكر

8

1

10

-14

ذكر

6

2

13

-15

ذكر

8

1

7

-16

ذكر

14

1

9
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-17

ذكر

7

1

10

-18

ذكر

8

-

11

-19

ذكر

20

-

9

-20

ذكر

7

-

5

21

ذكر

11

1

14

-22

ذكر

14

3

11

-23

ذكر

12

-

10

-24

ذكر

18

2

13

-25

ذكر

7

3

13

-26

ذكر

7

-

17

-27

انثى

29

-

17

-28

انثى

9

1

8

-29

انثى

11

-

10

-30

انثى

29

1

13

-31

انثى

25

-

9

-32

انثى

8

2

10

-33

انثى

28

2

14

-34

انثى

12

2

10

ملحق()6
جدول درجات المعلمٌن والمعلمات مع سنوات الخدمة وعدد الدورات الفراد
العٌنة
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ت

الجنس

سنوات
الخدمة

عدد الدورات

الدرجة

-1

ذكر

17

4

7

-2

ذكر

18

4

7

-3

ذكر

22

3

12

-4

ذكر

25

6

12

-5

ذكر

32

6

11

-6

ذكر

31

2

13

-7

ذكر

17

3

10

-8

ذكر

6

-

14

-9

ذكر

13

-

10

 -10ذكر

7

-

10

 -11انثى

9

1

6

 -12انثى

17

2

15

 -13انثى

12

-

10

 -14انثى

13

1

9

 -15انثى

30

3

15

 -16انثى

12

1

7

 -17انثى

7

3

7

 -18انثى

7

-

5
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 -19انثى

14

3

9

 -20انثى

7

2

10

 -21انثى

9

3

8
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